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Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2011 
Dansk A – hhx 
 
Det var anden gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal 
eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt – eller på begge vis.I maj 2011 var 
i alt 4.979 elever til eksamen i skriftlig dansk, hvilket svarer til 66% af den samlede årgang. 
3866 elever var til eksamen i mundtlig dansk (52%). 1326 elever (18%) var således til 
eksamen i dansk både mundtligt og skriftligt. 
 
Til sammenligning var 72% af den samlede årgang til eksamen i skriftlig dansk i 2010. 
 
I år var der ikke forcensur på de skriftlige opgaver, og nedenstående evaluering er derfor 
relativ kortfattet og bygger alene på det statistiske materiale fra de indtastede resultater ved 
censormødet i Odense, juni 2011, foruden tidligere års resultater. 
 
Eksamensresultat (gennemsnit), Dansk A, skriftlig, hhx: 
2008: 5,70 (dumpeprocent: 2-3%) 
2009: 6,00 (dumpeprocent: 2%) 
2010: 5,85 (dumpeprocent: 2,6%) 
2011: 5,50 (dumpeprocent: 5,7%) 
 
Eksamensgennemsnittet var i år en smule lavere end tidligere. Mere bemærkelsesværdig er 
dumpeprocenten, der er noget højere end tidligere. 144 elever (4,1%) fik karakteren -3, og 
56 elever (1,6%) fik karakteren 00.  
 
Karakterfordelingen for de opgaver, der fik 02 og derover, ligner resultatet fra de tidligere år, 
og det er fortsat svært for eleverne at opnå topkarakterer i skriftlig dansk.  
 
Karakter 02 4 7 10 12 
ECTS-skala forventninger i % 0,10 0,25 0,30 0,25 O,10 
Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2008 0,13 0,35 0,35 0,15 0,02 
Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2009 0,11 0,33 0,37 0,15 0,05 
Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2010 0,13 0,34 0,36 0,15 0,04 
Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2011 0,11 0,35 0,36 0,15 0,03 
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Opgavesættet, 18. maj 2011 
 
Opgavesættet bestod af seks forskellige opgaver, som spredte sig over følgende opgavetyper, 
der alle var velkendte i forhold til tidligere opgavesæt: 
 

- analyse og vurdering (opgave 1 og 2) 
- analyse og fortolkning og perspektivering (opgave 3) 
- analyse og genredefineret formidlingstekst (opgave 4) 
- essay (opgave 5) 
- analyse og fortolkning (opgave 6) 

 
Tekstgrundlaget fordelte sig over følgende genrer: 

- videoblog (opgave 1) 
- uddrag af tv-serie (opgave 2) 
- lyrik (opgave 3) 
- klumme (opgave 4) 
- avisartikler (opgave 5) 
- novelle (opgave 6) 

 
 
 
Opgave 1  Foretag en analyse af Mads Damsbos video. Giv en begrundet vurdering af 

videoens gennemslagskraft.  
 

Opgave 2 Foretag en analyse af uddraget af ”Lulu og Leon”. Vurdér uddraget som optakt 
til en tv-serie.  
 

Opgave 3 Foretag en analyse og fortolkning af ”Naar Rugen skal ind” og ”Tyendesang”, 
og perspektivér til tendenser inden for kunst og litteratur omkring år 1900.  
 

Opgave 4 Foretag en analyse af ”Dysfunktionelle proletarer og rasende god 
underholdning”. I analysen skal du bl.a. komme ind på sprog, argumentation 
og holdning. Forestil dig, at du er informationsmedarbejder på en kommerciel 
tv-station og har fået til opgave at skrive en kommentar til dagbladet 
Information, hvor du tager stilling til Bent Vinn Nielsens tekst. Skriv 
kommentaren (ca. 300 ord). 
 

Opgave 5 Skriv et essay om brugen af sociale medier. Diskutér herunder såvel 
identitetsmæssige som politiske og samfundsmæssige problemstillinger. 
Inddrag tekst 6 og tekst 7. Giv dit essay en titel.  
 

Opgave 6 Foretag en analyse og fortolkning af ”Juli måned, bagende sol”.  
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I karaktergennemsnittet for de enkelte opgavetyper nedenfor er kun medtaget karakterer på 
00 og derover. 
 
Opgave 1 2 3 4 5 6 
Karaktergennemsnit 6,32 5,75 7,06 5,88 5,78 5,80 
 
Resultaterne er ikke overraskende i sammenligning med tidligere år. Dog er der i 2011, som 
nævnt indledningsvis, tale om en lille nedgang i det samlede karaktergennemsnit, og en lidt 
mere bekymrende stigning i dumpeprocenten. Eftersom dumpekaraktererne (-3) ikke er talt 
med i karaktergennemsnittet for de enkelte opgavetyper, er det ikke muligt at se, om de 
knytter sig til bestemte opgavetyper.  
 
Forklaringerne på den højere dumpeprocent og den lille nedgang i det samlede 
karaktergennemsnit kan være mange, og det er for tidligt at se det som et udtryk for en 
tendens. Men det peger på, at der måske er et behov for et øget fokus på de danskfaglige 
skrivegenrer og vurderingskriterier. Et fokus, der til stadighed er relevant og vil være til gavn 
for alle elever. 
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